
OBCINA SEMIC

Stefanov trg 9, Sl-8333 Semii
t: +386 (07) 35 65 360

obci na (osemic.si, www.semic.si
lD: S179049273 | M5: 5880262000

itevilka: 67'r-or lzo>o-3
datumr z8.5.zozo

Na podlagi Zakona o iportu (Ur.l.RS, \1. z9|r7 in zrlt8 - ZNOrg; v nadaljevanju: zakon) in 9. tlena Odloka o
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obiini Semit (Ur.l. RS, 5t. glzol8; v
nadaljevanju: odlok)

izdajam naslednji

SKLEP
O ZAEETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE SPONTruIN VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA

PROGRAMA SPONTR NA OBMOEJU OBCINE SEMIE V LETU 2O2O

S tem sklepom skladno z zakonom in odlokom doloiam zatetek postopka o izbiri programov iporta v Obtini
Semii na podlagijavnega razpisa, kot sledi:

r. Potriuiem besedilo za obiavo DJavnega razpisa za sofinanciranie 5portnih vsebin izvajalcev letnega
programa Sporta na obmoiiu Obiine Semii v letu 2o2o. (v nadalievanju: iavni razpis), ki ie priloga
tega sklepa. V besedilu razpisa so doloiena podroija in cilii iavnega razpisa, pogoii in kriteriji
javnega razpisa, niihova uporaba in drugi podatki skladno z dolotbo zt. tlena zakona.

z. Besedilo iavnega razpisa se objavi na spletni strani Obtine Semit ter v mesetniku Belokraniec.

j. PREDMETSOFINANCIRANJA
Smernice sofinanciranja letnega programa ipona (v nadaljevanju; LPS) na podrotju iportnih programov so

poveianje dostopnosti dejavnosti za kondne uporabnike in kakovosti strokovnih delavcev, ki izvajajo

dejavnost. Upraviteni stroiki so stroiki strokovnega dela in drugi stroiki neposredne izvedbe deiavnosti,

skladno z namenom razpisanih sredstev za posamezno dejavnost oz. predmetom sofinanciranja.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov s strani vlagateljev za sofinanciranje programov in ostalih
iportnih vsebin LPS v obtini Semii v letu zozo. PremoZenjska korist, kijo bodo vlagatelii na podlagi predlogov
za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplatne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v

dobro kontnlh uporabnikov.

Programi Sporta izvajalcev LPS ne smeio biti dvoino financirani za isti namen.

V primeru, da se v vlogi na iavni razpis ugotovi navaianie neresniinih podatkov, bo vloga zavrniena.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navaianie neresniinih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali krSenje pogodbenih dolofil, poleg vratila vseh preietih sredstev z

zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca LPS v obdini Semii za leto zozr.

4. PREDVIDEN OBSEG JAVNTH SREDSTEV, NAMENJENTH SOFTNANCTRANJU spOnrrurn VSEB|N PO

LETNEM PROGRAMU SPORTN V OBtINI SEMIE V LETU 2O2O

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovliena z Odlokom o proratunu Obdine Semii za leto zozo
(Ur.l.RS, 5t. 9/zozo) in Letnim programom 5porta Obtine Semii za leto zozo, ki ga ie Obfinski svet Obiine
Semit sprejel na tt. seji dne 27. 5.2o2o, in sicer kot izhaja iz naslednje tabele:

1. Sportni programi 19.25OrOO

1.1 Sportna vzgoja otrok in mladine (SVOM prostoiasno) 11,1OO,OO



1.1.1 Prediolski: Mali soniek, Miika Eli 8oo,oo
1.1.2 Solski: Krpan, Zlati sontek 8oo,oo
1.1.3 Celoletni iportni programi 7.5OO,OO

1.1.4 Programi v potitnicah in pouka prostih dnevih 2.OOO,OO

1.2 Sportna vzgoja otrok in mladine usmeriene v kakovostnilvrhunski iport
(svoM-(srys)

6.25o,oo

1.3 Kakovostni iport (KS) 60o,oo
1.4 Sport involidov (Sl) 3OO,OO

1.5 Sportna rekreaciia (RE) 1,OOO,OO

2. Razvoine dejavnosti v Sportu
- izobraievanje, usposablianie in izpopolnjevanje 5OOTOO €

). Organiziranost v Sportu
- delovanie sportnih organizacij 3.50O,OO €

4. Sportne prireditve in promocije Sporta
- prireditve v organizaciji izvaialcev 1.5OOrOO €

5, ctUIJAVNEGA RAZPTSA

Cilji, kijih Zelimo doseii z javnim razpisom:
- Poveiatidelei gibalno iportno aktivnih prebivalcev obdine Semii, kise vsaj z krat tedensko ukvarjajo

z organizirano gibalno Sportno aktivnostjo.
- Povedati Stevilo gibalno iportno aktivnih otrok in mladih v celoletnih in interesnih programih Sporta.
- lzboliEati pogofe za prehod otrok in mladih iz prostotasne Sportne vzgoje v programe tekmovalnega

iporta.
- Omogotiti kakovostno 5portno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panoinih Sportnih

zvez.
- Povetati Stevilo registriranih Sportnikov, 5e posebej v kadetskih in mladinskih kategorijah.
- Nadgrajevati strokovno usposobljenost kadra, ki izvaja iportne programe in s tem povetevati

njihove kompetence ter kakovost programov.
- Zagotoviti osnovno delovanie iportnih organizacij/druitev/klubov.
- Zagotoviti tim kakovostnej5e izvajanje in ohranitev tradicionalnih iponnih prireditev domatih

Sportnih organizacij/druiteviklubov.

6. KOMISIJA ZA VODENJE JAVNEGA RAZPISA
Za izvedbo javnega razpisa bo s posebnim sklepom imenovana Komisija za vodenje javnega razpisa.

7. VEUAVNOSTSKLEPA
Sklep o zatetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje Sportnih vsebin izvajalcev letnega programa
iporta na obmotju Obtine Semit v letu zozo zaine veljati z dnem izdaje sklepa.

Obtina Semid

mag.

Odredba:
- vloZiti v spis 67l-ollzozo
- objaviti na internetni strani obtine
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OBcINA SEMIE

Stefanov trg 9, Sl-8333 Semii
t: +386 (ol)lS 65 360

obcina@semic.si, www.semic.si
lD: Sl79o492Z: I m5:588oz6zooo

Na podlagi 1J. tlena Zakona o Sportu (Uradni list RS, it. zgltl in zt - ZNOrg), dolotil 4. in 6. todke
Nacionalnega programa Sporta (Uradni list RS, 5t. z4/oo in 3t/oo), 9. dlena Odloka o postopkih in
merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini Semid (Uradni list RS 9/t8) in sprejetega
Letnega programa iporta za leto zozo 5t. 67t-otltoto-z objavlja Obdina Semii

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SPORTUIX VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA SPONTN

NA OBMOEJU OBEINE SEMIE V LETU 2O2O

I. NAROENIK JAVNEGA RAZPISA:

Obiina Semii, Stefanov trg 9, 8333 Semid

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Sportnih vsebin, ki so opredeljene v Letnem programu
Sporta v ObtiniSemid v letu zozo.

VISINA SREDSTEV NAMENJENIH POSAMEZNIM PROGRAMOM

Todka I. SPoRTNt PRoGRAMI v vtSINt 19.25o,oo €

t. Prostoiasna Sportna vzgoia otrok in mladine v viSini rt.rooroo €

t.t Promocijski Sportni programi(8oo,oo c): Mali sontek, MiSka Eli.

Programi so namenjeni prediolskim in Soloobveznim otrokom. Programi s iportno gibalnimi
vsebinami, s poudarkom na igri in vadbi prilagojeni predSolskim otrokom od z do 6 let starosti ter
Soloobveznim otrokom do vkljudno 6. razreda.
t.z Promociiski Sportni programi(8oo,oo e): Krpan, Zlati soniek.
Programi so namenjeni predBolskim otrokom. Zlati sontek je nadaljevanie programa Mali soniek in
je namenjen otrokom od 6 do 8 leta starosti. Krpan se izvaja za Soloobvezne otroke od 9 do rr leta
starosti. Cilj programa je v bogatenju Zivlienja z raznovrstnimi Sportnimi vsebinami v vseh letnih
iasih.
t.3 Celoletni Sportni programi (7.5oo,oo c)
Programi so namenjeni pred5olskim otrokom, Soloobveznim otrokom in mladini. Po vsebini so
programi lahko sploini (vsebujejo razlidne Sportne aktivnosti) ali pa so namenjeni le doloieni
iportnipanogi.
t.4 Programi v poiitnicah in pouka prostih dnevih (z.ooo,oo e)
Programi v poiitnicah in pouka prostih dnevih ponujajo moZnost vkljudevanja otrok v razlitne
aktivnosti v prostem fasu in praviloma predstavljajo Sportne dejavnosti v skrajianem obsegu
(tetaji, delavnice, projekti), kijih ponujajo razlidni izvajalci.
z.Sportna vzgoja otrokin mtadine, usmeriene v kakqvostun vrhunskijport v uiirni6.zsoroot
V programe Sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski Sport so vkljudeni
otroci in mladina (Sportniki), pod pogojem, da so registrirani pri nacionalni panoZni Sportni zvezi za
prijavitelja in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu panoZne iportne zveze. Spodnja
starostna meja za vkljuiitev uradne tekmovalne sisteme je tz, oziroma ro let, skladno s potrjenim
uradnim tekmovalnim sistemom, objavljenim v dokumentu OKS-ZSZ, Stevilka 3o3o3-531t7 z dne



11.1O.2017

(http://www.olympic.siidatoteke/Uradno%zopotrieni%2otekmovalni%zosistemi%zoz ot7%z$%z9.pdf)
3. Kakovostnliport v vi5ini 5ooroo e
V programe kakovostnega iporta so vkljuteni Sportniki, ki so vkljuteni v uradne tekmovalne
sisteme nacionalnih panoZnih 5portnih zvezv tlanski kategoriji.
4.Sporl lnvalldov v viSini3oo,oo €
Progam zajema iportno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev razlidnih oblik invalidnosti
z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in
tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s Sportom.

5. Sportnarekreaciia v viSini1.ooo,oo €

Program iportne rekreacije je namenjen odraslim osebam (nad t9 let). Program se mora izvajati
najmanj jo tednov v obsegu najmanj 30 ur. Navedeni obseg aktivnosti je tisti, ki daje pozitivne
utinke posamezniku z vidika odpravljanja negativnih posledic sodobnega iivljenja in ohranjanja
zd a.

Sredstva so namenjena strokovnim delavcem, ki izvajajo Sportne programe. lzpopolnjevania in

usposabljanja strokovnih kadrov pomeni izboljianje njihovih kompetenc pri izpeljevanju Sportnih
s tem tudi kakovosti ov.

S sredstvi za delovanje 5portnih organizacij se zagotavlia moZnost osnovnega delovanja
ridobitnim ortnim m

Z zagotavlianjem sredstev za sofinanciranje Sportne prireditve se izvajalcem zagotavlia sredstva za

fim kakovostnejSo izvedbo Sportnih prireditev.

3. SUBJEKTI, Kl SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS:

1. Sportna dru5tva in klubi, registrirani v Republiki Sloveniji,
2. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sportu v Republiki Sloveniji,
j. ustanove, ki so ustanovljene za sploSno koristen namen na podrofju iporta, v skladu z

zakonom, ki ureja ustanove,

4. zavodi s podrotja vzgoje in izobraZevanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
j. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Sportu v

Republiki Sloveniji,
6. zasebniSportnidelavci.

Sportna druitva in klubi ter vzgojno izobraZevalni zavodi, ki izvajajo javnoveljavne programe,
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPS.

4. POGOJI, KIJIH MORAJO IZPOLNJEVATT lZVAJALCrSpOnrrurn VSEBIN:

lzvajalci iz prejinjega dlena imajo pravico do sofinanciranja programov in podrodij Ietnega
programa Sporta, ie so registrirani in imajo sedei v Obtini Semit najmanj dve leti oziroma eno
leto, de iportna panoga v obiini 5e ni zastopana. Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja
izvajalci s sedeZem v drugi obdini, de izvajajo programe za otroke in mladino ter za invalide, ki so
obiani Obtine Semit. lzvajalci morajo iportne programe izvajati na obmotju obfine Semit;
izjemoma se program lahko izvaja v sosednjih obdinah, de na obmoiju obiine Semid ne

razpolagamo z ustrezno Sportno infrastrukturo,
lzvajalci iportnih programov morajo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraZen in/ali usposobljen
strokovni kader za opravljanje dela v Sportu,

- izdelano finandno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroSkov
za izvedbo dejavnosti,

- izvajajo Sportne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 3o vadbenih tednov letno v

obsegu vsaj 6o ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje
celoletnih Sportnih programov in je obseg izvajanja posameznega iportnega programa v

Toika ll. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V SPORTU V VlSlNl 5oo,oo €

Todka il. oRGANIZIRANOST V SPORTU V VtstNl 3.5oo,oo €

Toika tv. SPoRTNE pRIREDITVE lN pRoMoctJE SpoRTA v vtstNl 1.5oo,oo €



merilih drugafe opredeljen, in v primeru, ko kandidirajo za izvedbo Sportnih prireditev,
v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco ilanstva (iportna druitva in/ali
zveze Sportnih druBtev) ter evidenco o udeleiencih programa,
da druitvo/klub/zveza vsako leto poSlje vabilo na zbor dlanov ter ob prijavi na JR tudi
zapisnik zbora ilanov s porotili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, das trajanja vadbe, poimenski
seznam tlanov / udeleZencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,
da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predloiijo kopijo statuta druEtva, potrjenega s

strani upravne enote, in da nato ob vsaki spremembi statuta predloZijo tudi kopijo
sprememb.

5. vrsrNA RAZPOLOZUTVTH SREDSTEV:

ViSina sredstev razpisa po sprejemu Odloka o proraiunu Obtine Semii za leto zozo je 24.75o,oo €.

Sredstva bodo razdeljena skladno z Letnim programom iporta Obdine Semit za leto zozo, sprejetim
na tt. rednisejiObiinskega sveta Obdine Semif, dne 27. 5. 2o2o.

6. MERILA ZA VREDNOTENJE SPONTUII VSEBIN:

Merila za izbor in vrednotenje Sportnih programov so doloiena v prilogi Odloka o postopkih in
merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini Semit in so dosegljiva na spletni
povezavi https://www.semic.si/acll3t6z5. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, doloienih z javnim razpisom
ter pripravipredlog zaizbor in sofinanciranje programov in podrotij LPS. Komisija o opravljenem
strokovnem pregledu iz prejinjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za

razvrstitev in predlog, kateri programi ali podrotja LPS se sofinancirajo v doloienem obsegu,
oziroma navedeni razlogi, da se program ali podroije LPS ne uvrsti v sofinanciranje. Ocenjevanje
in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. Razpisane programe in podrodja LPS se
vrednoti s toikami.
Vrednost totke se doloti v sorazmernem deleZu glede na skupno Stevilo toik za posamezne
vsebine in glede na obseg proraiunskih sredstev za izvajanje LP5.

7. DOLOCTTEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BrTr PORABUENA SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, ki se izvajajo v Ietu 2o2o. lzjemoma se sofinancirajo programi, ki iih
izvajajo vzgojno izobraZevalni zavodi, za obdobje tekofega iolskega leta.

8. ROK tN NAETN ZA PREDLOZITEV VLOG:

Predlagatelji morajo vloge oddati priporodeno po poiti ali osebno na naslov Obtina Semit,
Stefanov trg 9, 8333 Semid, in sicer v sprejemno pisarno Obdine Semid. Vloga ie ne glede na natin
oddaje pravofasna, te se odda priporoteno po po5ti do vkliuino dne ro. 7.2ozo ali osebno v
sprejemni pisarni Obdine Semit do dne 10.7. zo2o do tz. ure.
Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati
zahtevane priloge. Nepravodasno oddane vloge ne bodo upoStevane. Vloga v zaprti kuverti mora
biti oznatena z imenom in naslovom po5iljatelja, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom

"Ne odpiraj - vtoga JR SPORT zozo, Stevilka zadeve: 67r-orlzozor,.

9. oDPTRANJE VLOG:

Odpiranje vlog bo komisija za vrednotenje Sportnih vsebin opravila po poteku razpisnega roka,
predvidoma do 'r7.7.2o2o. Odpiranje vlog ni javno. Vloga je popolna, ie je pravilno oznaiena in so ji
priloieni izpolnjeni obrazci itevilka 1,2,3in 4 ter priloge, kot so navedene v obrazcu Stevilka 2 ter so
priloZeni ustrezni obrazciza posamezen iportni program. V primeru nepopolno izpolnjene vloge ali
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo predlagatelj pozvan, da v roku 8 dni vlogo dopolni. Vloga, ki ni
pravofasna, pravilno oznadena ali je ni vloZila upravidena oseba se s sklepom zavrle. PritoZba zoper
sklep nidovoljena.

Io. DODATNE INFORMACIJE:



Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na Obtini Semit, Stefanov trg 9, 8333

Semid (Beti Pintarii), po telefonu olllS-65-16o ali oll35-65-36t, oziroma po elektronski poiti na

naslovu obcina@semic.si ali obcina.racunovodstvo@semic.si.

II. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedeiu Obiine Semii, Stefanov trg 9,
8333 Semit, od t. 6. zozo do dneva, ko se iztete rok za oddajo vlog. Razpisna dokumentacija je

objavljena na spletni strani www.semic.si in jo je moZno prejeti tudi po elektronski poiti.

TZ. IZID JAVNEGA RAZPISA:

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveideni predvidoma v 6o dneh po zaktjufku javnega

razpisa.

Obtina Semif
Zupanja

Polona Kambi, mag.
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